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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

o Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

o a számított adat vagy mutató megnevezését, 

o a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

o a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

o Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, ha a 

megoldás egyébként helyes! 

o Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

o A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! A rajzok készülhetnek ceruzával. 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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A községben felújítják az orvosi rendelőt. A feladat keretében a villamos hálózatot is 

felújítják. A cél, hogy a szakszerűen kialakított villanyszerelés biztosítsa a modern 

munkakörnyezet és a gazdaságosság feltételeit. 

 

1. Feladat ..... pont / 4 pont 

Miért előnyösebb a TN-C-S nullázott hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) 

áram-védőkapcsolóval kiegészítve, mint a TT földelt hibavédelem? 

Válassza ki – karikázza be a betűjelét - a helyes választ! 

 

a. azért előnyösebb a TN-C-S nullázott hibavédelem áram-védőkapcsolóval kiegészítve, 

mert nem kell ebben a rendszerben védővezetőt használni. 

b. azért előnyösebb a TN-C-S nullázott hibavédelem áram-védőkapcsolóval kiegészítve, 

mert a hurokimpedancia maximális értéke nagy értékű lehet, és az  

áram-védőkapcsolón átvezetve a védővezetőt, az növeli a hibavédelem hatékonyságát. 

c. azért előnyösebb a TN-C-S nullázott hibavédelem áram-védőkapcsolóval kiegészítve, 

mert a hurokimpedancia maximális értéke nagy értékű lehet, és az áram-védőkapcsoló 

növeli a hibavédelem hatékonyságát. 

d. azért előnyösebb a TN-C-S nullázott hibavédelem áram-védőkapcsolóval kiegészítve, 

mert a hurokimpedancia maximális értéke nagy értékű lehet, és az áram-védőkapcsoló 

növeli a túláramvédelem hatékonyságát. 

e. azért előnyösebb a TN-C-S nullázott hibavédelem áram-védőkapcsolóval kiegészítve, 

mert a nullavezetőt is lehet védővezetőként használni. 

Minden rossz válasz pont levonást jelent. 
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2. Feladat ..... pont / 4 pont 

A villamos hálózaton a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem)  

TN-C-S nullázott rendszer, áram-védőkapcsolóval kiegészítve. 

Az elosztótáblán a nullavezetősint (N) és védővezetősint (PE) összekötésére vonatkozóan 

határozza meg a helyes megállapítást. 

Válassza ki – karikázza be a betűjelét - a helyes választ! 

 

a. a nullavezetősint (N) és védővezetősint (PE) fémesen össze kell kötni. 

b. a nullavezetősint (N) és védővezetősint (PE) fémesen nem szabad összekötni. 

c. az áram-végőkapcsoló működését nem befolyásolja a nullavezetősin (N) és a 

védővezetősin (PE) fémes összekötése. 

Minden rossz válasz pont levonást jelent. 

 

3. Feladat ..... pont / 6 pont 

Az épület hibavédelmi (közvetett érintés elleni védelem) rendszerének kialakításakor 

3 rúdföldelőt kötöttek be a rendszerbe.  

Határozza meg a párhuzamosan kapcsolódó rúdföldelők eredő ellenállását. 

Kettő tizedes pontossággal számoljon! 

 

A földelők ellenállása: 

 R1 – 12 ohm 

 R2 – 15 ohm 

 R3 – 18 ohm 
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4. Feladat ..... pont / 5 pont 

Az elosztótáblán az egyik kismegszakító jellemzői az alábbi adatok: 

 

- a kismegszakító névleges feszültsége 230/400 V váltakozó feszültség 

- a kismegszakító zárlati szilárdsága 6 kA 

- a kismegszakító névleges áramerőssége 10 A 

 

Válassza ki – karikázza be a betűjelét – melyik adattábla felel meg a fenti jellemzőknek! 

 

 

A     B    C 

 

CE 

B 10 

230/400V 

6000 

 CE 

C 10 

230/400V 

8000 

 CE 

C 16 

230/400V 

6000 

 

 

 

5. Feladat ..... pont / 6 pont 

A központi szellőztetés egyik szellőztető motorjának áramfelvételét kell meghatározni. 

A motor villamos adatai az alábbiak: 

Kettő tizedes pontossággal számoljon! 

 

Névleges feszültség:  400 / 230 V  3 fázisú táplálás 

Felvett hatásos teljesítmény: 1200 W 

Teljesítménytényező: 0,8 

Kettő tizedes pontossággal számoljon! 
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6. Feladat ..... pont / 6 pont 

A napi villamos fogyasztáshoz egyes készülékekre vonatkozóan számításokat végeztek. 

Mekkora a szellőztető motor napi átlagos villamos fogyasztása KWh-ban, ha  

teljesítménye 1200 W, és napi átlagos üzemelési ideje 12 óra? 

Kettő tizedes pontossággal számoljon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Feladat ..... pont / 9 pont 

Határozza meg egy elektromos radiátor áramfelvételét maximális ( 1200 W ) terhelésénél és 

az 1,2 m hosszú (csatlakozási pont és a fogyasztó távolsága) csatlakozó vezeték - 3 x H07V-U 

1,5 mm2 - ohmos ellenállását és feszültségesését.  

A réz vezető fajlagos ellenállása 0,0175 Ωmm2/m (ƍ).  

Tápláló feszültség 230 V.  

Három tizedes pontossággal számoljon! 

 

Áramfelvétel 

 

 

 

 

Vezeték ellenállása  

 

 

 

 

Feszültségesés  
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8. Feladat ..... pont / 14 pont 

A rendelőt egy folyosó köti össze a gyógyszertárral. 

A folyosón a világítás váltó kapcsolással van megoldva, falon kívüli szereléssel. 

Az egyvonalas kapcsolási rajz alapján rajzolja meg az áramkör ( váltókapcsolás ) működési 

kapcsolási rajzát. 

- használja a megadott áramköri rajzot - 
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Az áramkör egyvonalas kapcsolási rajzán, a megjelölt áramköri szakaszokon  

( A, B, C, D, E, F ) jelölje a szerelvényekhez csatlakozó vezetékek számát. 

- használja a villamos szerelvények rajzjeleit segédletként - 

 

Megjelölt vezetéki szakasz Vezetékszám 

  

A  

B  

C  

D  

E  

F  

 

 

9. Feladat ..... pont / 10 pont 

Határozza meg a falon kívüli, műanyag villamos vezetékcsatornával kialakított 

villanyszerelési technológia szerszámigényét. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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10. Feladat ..... pont / 36 pont 

Tervezze meg a rendelő villamos áramköreit az alábbi szempontok szerint: 

 

- Az áramkörök táplálása a rendelőben, a bejárat mellett elhelyezett elosztótábláról történik. 

Az elosztó előszerelt, a túláramvédelmi eszközök és az áram-védőkapcsoló már el van 

helyezve. 

- A hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) TN-C-S nullázott rendszer,  

áram-védőkapcsolóval kiegészítve. 

- A helyiség energia-ellátása háromfázisú ( 3x400 V ) táplálással történik. 

- A szerelés vakolat alá süllyesztett, vékonyfalú műanyag védőcsőbe történjen. A nyomvonal 

magassága 2,40 m. A dugaszolóaljzatok magassága 0,4 m, a kapcsolók magassága 1,2 m. 

A helyiség falazatának anyaga tégla. 

 

A rendelő helyiségei: várakozó, szociális helyiség (szoc.hely.), raktár, rendelő 1., rendelő 2. 

 

A várakozóban 3 önálló áramkört alakítson ki. 

1. áramkör: dugaszolóaljzat áramkör, 

ahol a várakozóban 2 darab egyfázisú dugaszolóaljzat van elhelyezve. 

Az egyik a szociális helyiség (szoc.hely.) bejáratától jobbra,  

a másik a főbejárattal szembeni falon. 

2. áramkör: világítási áramkör 

a rendelő általános világítására 3 darab egyfázisú fénycsöves lámpatest 

van elhelyezve (az alaprajzon előrajzolva), amelyet 1 darab 

hárompólusú kapcsoló vezérel, amely a bejárati ajtónál balra van 

kialakítva. 

3. áramkör: világítási áramkör 

a rendelő bejárati ajtajától jobbra van elhelyezve, a rendelőn kívül 

kialakított mozgásérzékelős világítótest, amelyet a rendelőben, a 

bejárati ajtótól jobbra elhelyezett kétpólusú kapcsoló működtet. 

A szociális helyiségben (szoc.hely) 1 önálló áramkört alakítson ki. 

4.  áramkör: vegyes áramkör 

a szociális helyiség bejárati ajtajánál, a várakozóban elhelyezett 

kétpólusú kapcsoló működteti a helyiség közepén kialakított 1 darab 

egyfázisú fénycsöves lámpatest. Ezen az áramkörön van még 2 darab 

egyfázisú dugaszolóaljzat, amelyek (1-1 darab) a szociális helyiség és  

a rendelő 1. közös falán vannak kialakítva. 
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A raktárban 1 önálló áramkört alakítson ki. 

5. áramkör: vegyes áramkör 

a raktár bejárati ajtónál, a raktárban elhelyezett kétpólusú kapcsoló 

működteti a helyiség közepén kialakított 1 darab egyfázisú fénycsöves 

lámpatestet. Ezen az áramkörön van még 1 darab egyfázisú 

dugaszolóaljzat, amely a várakozóban, a raktár bejárati ajtajától balra 

van kialakítva. 

A rendelő 1-ben 3 önálló áramkört alakítson ki. 

6. áramkör: világítási áramkör 

a helyiségben a bejárati ajtótól balra elhelyezett 1 darab kétpólusú 

kapcsoló működteti a helyiség közepén kialakított 2 darab  

egyfázisú fénycsöves lámpatestet. 

  7. áramkör: dugaszolóaljzat áramkör 

ahol 1 darab háromfázisú dugaszolóaljzat van elhelyezve a rendelő 1. 

bejárattal szembeni falon, a röntgengép működtetéséhez. 

8. áramkör: dugaszolóaljzat áramkör 

ezen az áramkörön van 2 darab egyfázisú dugaszolóaljzat,  

amelyek (1-1 darab) a helyiségben a bejárattól balra és a bejárattal 

szemben lévő falon vannak elhelyezve. 

 

A rendelő 2-ben 2 önálló áramkört alakítson ki. 

9. áramkör: vegyes áramkör 

a rendelő 2-ben, a bejárati ajtótól jobbra elhelyezett kétpólusú kapcsoló 

működteti a helyiség közepén kialakított 2 darab egyfázisú fénycsöves 

lámpatestet. Ezen az áramkörön van még 2 darab egyfázisú 

dugaszolóaljzat, amelyek (1-1 darab) a rendelő 2-ben, és a raktárban 

a közös falon vannak elhelyezve. 

10. áramkör: dugaszolóaljzat áramkör 

ezen az áramkörön 3 darab egyfázisú dugaszolóaljzat van.  

A dugaszolóaljzatok a helyiség bejáratától jobbra (2 darab) és a 

szemben lévő falon (1 darab) vannak elhelyezve. 
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Villamos szerelvények rajzjelei 

 

  egyfázisú dugaszolóaljzat 

 

 háromfázisú dugaszolóaljzat 

 

 kétpólusú kapcsoló 

 

  hárompólusú kapcsoló 

 

 mozgásérzékelős világítótest 

 

 egyfázisú fénycsöves lámpatest 

 

  váltókapcsoló 
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Rendelő alaprajza 

 

 
 


